
 

 

 

 



 
 

 اختاري اإلجابة الصحٌحة : 1س

              

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم

اإلدارة العامة للتربٌة 
 حافظة جدةموالتعلٌم ب

  مدرسة البٌان النموذجٌة

 الفترة األولى –الفصل الدراسً األول 

 هـ1443  الدراسً لعام

 

 الدراسات االجتماعٌة  المادة

 الدولة األموٌة () األولى  الوحدة

 متوسط         المرحلة

 ثانً الصف

 رباب هوساوي المعلمة                              الدراسات االجتماعٌة بنن األسئلة لمادة 

1 

 :تنازل الحسن رضً هللا عنه عن الخالفة لمعاوٌة بن أبً سفٌان رضً هللا عنه 

وصول اإلسالم لألماكن  )د( كثرة الداخلٌن فً اإلسالم )جـ( للة المعارضٌن للدولة )ب( حمناً لدماء المسلمٌن )أ(

 الجدٌدة

2 

 :نسبة إلى  سمٌت الدولة األموٌة بهذا

أمٌة بن خلف بن عبد  )أ(

 مناف

أمٌة بن عبد شمس بن )ب(

 عبد مناف

 

أمٌة بن عبد هللا بن  )جـ(

 العاص

أمٌة بن النضٌر بن عبد  )د(

 مناف

3 
 خلفائها:آخر  وكان عاماً 91استمرت الدولة األموٌة 

 مروان بن دمحم)د( عمر بن الخطاب )جـ( علً بن ابً طالب )ب( الحسن بن علً )أ(

4 
 :وأول خلفائها هو مؤسس الدولة األموٌة 

 عمر بن عبد العزٌز)د( معاوٌة بن ابً سفٌان )جـ( الولٌد بن دمحم )ب( عبد الملن بن مروان)أ(

5 

 :ومن أهمهاأعمال معاوٌة بن ابً سفٌان  تعددت

جعل دمشك عاصمة للدولة )أ(

 األموٌة 

إعادة بناء المسجد  )ب(

 األلصى 

إنشاء دار لسن النمود )جـ(

 اإلسالمٌة

 تعرٌب الدواوٌن )د(

6 
 :أنشاء دار لسن النمود اإلسالمٌة وضربها باللغة العربٌة فً دمشك 

 عمر بن عبد العزٌز)د( الولٌد بن عبد الملن )جـ( عبد الملن بن مروان)ب( معاوٌة بن ابً سفٌان )أ(

7 

 :ومن أبرزها  أعمال الولٌد بن عبد الملن تعددت

أول من نظم البرٌد فً )ب( إنشاء دٌوان الخاتم )أ(

 اإلسالم 

اهتم بالنواحً العمرانٌة )د( اهتم باألسطول البحري )جـ(

 واالجتماعٌة 

8  
 :هوأعطى المجذومٌن حتى أغناهم عن السؤال وجعل لكل ممعد خادما 

 معاوٌة بن ابً سفٌان )د( الولٌد بن عبد الملن )جـ(   مروان  عبد الملن بن)ب( عمر بن عبد العزٌز )أ(

9 

 :لـ وذلن بالخالفة إلى عمر بن عبد العزٌز  أوصى الخلٌفة سلٌمان بن عبد الملن 

إعادته لبناء المسجد )ب( سٌرتهتمواه وحسن  )أ(

 األلصى

لضاءه على الثورات )جـ(

 الداخلٌة

اهتمامه باإلصالحات )د(

 الداخلٌة

11 
 :لمبه المؤرخون بلمب خامس الخلفاء الراشدٌن بعد أن حكم لمدة سنتٌن وخمسة أشهر

 بن عبد العزٌزعمر )د( الولٌد بن عبد الملن )جـ( عبد الملن بن مروان)ب( معاوٌة بن أبً سفٌان)أ(

 3من  1

 
 

 



 
 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

11 
 ابرزها:ومن أعمال واصالحات عمر بن عبد العزٌز  كثرت

ارتفاع المستوى )د( أعاد ماوهب بغٌر حك )جـ( المضاء على مشكلة الفمر)ب( كثرة الداخلٌن فً اإلسالم )أ(

 المعٌشً 

12 
 :كثٌرة ومنهاالنتائج المترتبة على سٌاسة عمر بن عبد العزٌز 

المعارضٌن للدولة  للة)أ(

 األموٌة

األراضً  الحاستص)جـ( عزل الوالة الظالمٌن )ب(

 الزراعٌة 

شجع الناس على حفظ )د(

 المرآن الكرٌم

13 
 :جرت محاوالت عدٌدة لفتح المسطنطٌنٌة عاصمة البٌزنطٌٌن فلم ٌتمكنوا من فتحها وذلن بسبب 

 للة المدافعٌن )د( لتل لائدهم)جـ( أمالكهممصادرة )ب( لمناعة حصونها  )أ(

14 
 :المجاهدة لفتح المسطنطٌنٌة وذلن لـ  الجٌوش بعودة عمر بن عبد العزٌز  أمر

نشر اإلسالم فً األماكن )ب( هزٌمة ملن الموط )أ(

 المفتوحة 

 ضعف إمكانٌات الجٌش)د( لتوجٌه الجٌش لفتح الدٌبل )جـ(

15 
 :وبنى مدٌنة المٌروان  إفرٌمٌاتمكن عمبة بن نافع من فتح العدٌد من الموالع فً شمالً 

لتصبح لاعدة حربٌة  )أ(

 للمسلمٌن

لتسهل ركوب البحر  )ب(

 للمسلمٌن

لٌتمكن من فتح مضٌك  )جـ(

 هرمز

لتساعد على امتداد  )د(

 الدولة

16 
 :هـ بمٌادة 41وذلن سنة  اانطلمت أول الجٌوش اإلسالمٌة لفتح شمال إفرٌمٌ

 حسان بن النعمان)د( عمبة بن نافع )جـ( موسى بن نصٌر )ب( الولٌد بن عبد الملن)أ(

17 
 :المائد الذي لاد جٌش المسلمٌن لفتح بالد السند حتى وصل مدٌنة الدٌبل 

 )د( الحجاج بن ٌوسف )جـ( دمحم بن الماسم )ب( لتٌبة بن مسلم )أ( طارق بن زٌاد

18 
 :ٌرتبط نسب الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز رحمه هللا من جهة أمه بالخلٌفة 

 )د( علً بن أبً طالب )جـ( عثمان بن عفان )ب( عمر بن الخطاب )أ( أبو بكر الصدٌك

19 
 :المضٌك الذي عبره طارق بن زٌاد لفتح األندلس ٌسمى بمضٌك 

 البسفور)د(  )جـ( هرمز  )ب( جبل طارق )أ( باب المندب

21 
 :وصل اإلسالم فً عهده إلى حدود الصٌن شرلاً واألندلس غرباً 

 )د(  ٌزٌد بن معاوٌة )جـ(  عبد الملن بن مروان )ب(  عمر بن عبد العزٌز )أ(  الولٌد بن عبد الملن

21 
 :تولى الخالفة بعد الخلٌفة معاوٌة بن أبً سفٌان رضً هللا عنه 

 )د(عبدالملن بن مروان )جـ(عمر بن عبد العزٌز )ب(ٌزٌد بن معاوٌة  )أ(مروان بن الحكم 

 3من  2



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 فً العمود الثانً.النتٌجة العمود األول مع السبب فً زاوجً بٌن (  7 ( الى )1فً الفمرات من ): 2س

 

 ضعً عالمة )صح ( أمام اإلجابة الصحٌحة وعالمة )خطأ ( أمام اإلجابة الخاطئة : 3س

     ٍعاويت بِ أبي سفياُ جَع ميَت اىَسيَيِ وعَو عيً اسخقزار اىذوىت اإلسالٍيت في اىذاخو      -1

       اىخييفت عبذ اىَيل بِ ٍزواُ أوه ٍِ اسخحذد أٍزاً جذيذاً في ّظاً اىخالفت وجعيها وراثياً        -2

    اىخييفت ٍعاويت بِ أبي سفياُ أوه ٍِ رحب حَالث اىصىائف واىشىاحي واهخٌ بخعزيب اىذواويِ  -3

     ىيذوىت األٍىيت          عبذ اىَيل بِ ٍزواُ قضً عيً اىثىراث اىذاخييت وعزف باىَؤسس اىثاّي -4

 أعاد اىىىيذ بِ عبذ اىَيل  بْاء اىَسجذ األقصً وشجع اىعيٌ واىعيَاء وحفظت اىقزآُ اىنزيٌ         -5

 اىىىيذ بِ عبذ اىَيل ىقبه اىَؤرخىُ بيقب خاٍس اىخيفاء اىزاشذيِ بعذ أُ حنٌ سْخيِ وخَست أشهز -6

 ماحب ٍيىك اىبيذاُ اىَجاورة يذعىهٌ إىً اإلسالً باىطزق اىسييَت   شعبذ اىعشيعَز بِ  أبزس أعَاهٍِ -7

 حىىً قخيبت بِ ٍسيٌ اىباهيي قيادة خزساُ واحخذ ٍِ ٍذيْت ٍزو ىفخىحاحه                                   -8

        اٍخذث اىذوىت األٍىيت إىً أّحاء بعيذة فقذ بيغج اقصً احساعها في عهذ ٍعاويت بِ ابي سفياُ -9

 حعَذ اىخييفت ٍعاويت بِ أبي سفياُ وعبذ اىَيل بِ ٍزواُ ٍِ إعطاء أبْائهٌ واليت اىعهذ               -11

 ظهزث اىعصبيت اىقبييت في عهذ بْي أٍيت ٍَا أدي إىً ضعف اىذوىت وفقذ قىحها                          -11

 وصف اىْبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اىعصبيت اىقبييت بأّها ٍْخْت .                                       -12

 النتٌجة السبب

أراضً البالد اإلسالمٌة فً عهد الدولة (اتساع رلعة 1) 
  األموٌة 

 لتصبح لاعدة حربٌة ونمطة النطالق االسالم  ) أ( 

 حمناً دماء المسلمٌن وتوحٌد كلمتهم  )ب(  (نهى اإلسالم عن العصبٌة المبلٌة 2) 

 نسبة إلى أمٌة بن عبد شمس بن عبد مناف  )جـ(  ( بناء عمبة بن نافع مدٌنة المٌروان3) 

 ) د(ألنها من العادات التً تثٌر العداوات والحروب   ( انتصار المسلمٌن فً الفتوحات اإلسالمٌة4) 

( تنازل الحسن بن علً عن الخالفة لمعاوٌة بن ابً 5) 
 سفٌان

 )هـ(عمك اإلٌمان باهلل ونشر اإلسالم  

 لمناعة حصونها  )و(  ( سمٌت الدولة األموٌة بهذا االسم6) 

ظهرت عدت محاوالت لفتح المسطنطٌنٌة فلم ٌتمكنوا   (7)
 من فتحها

 )ز( للسٌاسات التً اتبعها خلفاء الدولة األموٌة  

 نسبة إلى أمٌة بن عبدهللا بن العاص )ح(  

22 
 :أنشأ أول لاعدة بحرٌة للسفن

 )د(معاوٌة بن أبً سفٌان )جـ(عمبة بن نافع )ب(دمحم بن الماسم  )أ(الحسن بن علً

23 
 :أعاد بناء المسجد األلصى وبنى لبة الصخرة 

 )د(الحسن بن علً )جـ(الولٌد بن عبد الملن  )ب(عمر بن عبد العزٌز )أ(عبد الملن بن مروان

24 

 :تعددت األسباب التً أدت إلى سموط الدولة األموٌة ومن ابرزها 

 )د(انفصال األلالٌم  )جـ(العصبٌة المبلٌة  )ب(اتساع رلعة الدولة  )أ(تسلط المادة 

 

 3من  3



 

 

 

 



 
 

 اختاري اإلجابة الصحيحة : 1س

   

 

  

 

 المملكة العربية السعودية 

اإلدارة العامة للتربية  
 حافظة جدةموالتعليم ب

   مدرسة البيان النموذجية

 لثانية  الفترة ا  –الفصل الدراسي األول 

 هـ  1443  الدراسي لعام

 

 الدراسات االجتماعية   المادة 

 الثانية   الوحدة

 متوسط         المرحلة 

 ثاني  الصف 

 رباب هوساوي  المعلمة                                الدراسات االجتماعيةبنك األسئلة لمادة 

1 
 ظهرت الدولة العباسية على يد . 

 )د(أحمد بن عبدالرحمن   )جـ(هاشم بن محمد بن فيصل  )ب(علي بن عبدالمطلب   )أ(محمد بن علي بن عبدللا 

2 
 اختيار مدينة خرسان مكاناً النطالق الدعوة العباسية وذلك بسب 

)ب(كونها حلقة وصل بين   )أ(قربها من الخالفة العباسية  

 الدولة العباسية واألموية  

عاصمة الخالفة   )د(أنها )جـ(بعدها  عن الخالفة األموية   

 العثمانية  

3 
 قام أبو العباس بعد توليه الخالفة بعدة أعمال أبرزها . 

 )د(إنشاء دار الحكمة  )جـ(بنى مدينة الهاشمية   )ب(توسعة المسجد الحرام  )أ(بناء مدينة بغداد 

4 
 ثاني خلفاء الدولة العباسية ويعد المؤسس الحقيقي للدولة لما اتصف به من الحزم وقوة اإلدارة . 

 )د(هارون الرشيد  )جـ(محمد المهدي  )ب(أبو العباس  )أ(أبوجعفر المنصور  

5 
 أبرز أعمال أبو جعفر المنصور .  

 )د(القضاء على الفتن البريد وخدماته )جـ(تنظيم  )ب(إنشاء دار الحكمة  )أ(العناية بطرق الحجيج 

6 
 أهم جهود محمد بن عبدللا ) المهدي ( 

 )د(وضع منارات في الطرق  )جـ(بناء مدينة الهاشمية   )ب(بناء مدينة بغداد  )أ(بناء دور للمرضى 

7  
 يعتبر عصره بداية العصر الذهبي للحضارة اإلسالمية حيث عم األمن واالستقرار في ربوع الدولة العباسية  

 )د(هارون الرشيد  )جـ(محمد المهدي  )ب(أبوجعفر المنصور  )أ(أبو العباس 

8 
 الفتن التي حدثت في عهد الخليفة هارون الرشيد وتمكن من القضاء عليها فتنة . 

 )د( الكبرى  )جـ( المغول  )ب( البرامكة    )أ(الصلبيين   

9 
 توفي وهو في طريقه إلى مكة حاجاً. 

 )د(هارون الرشيد  )جـ(محمد المهدي  )ب(أبو جعفر المنصور   )أ(أبو العباس 

10 

 قام الخلفاء العباسيين بعد أن حكموا الدولة اإلسالمية بعمليين مهمين ومنها . 

 باإلصالحات )ب( االهتمام  )أ( عزل الوالة الظالمين 

 الداخلية 

)جـ( نشر اإلسالم في أماكن  

 جديدة

)د( نظموا حمالت برية  

 وبحرية 

 

 5من  1

 



 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 حصن العباسيون الثغور اإلسالمية لمواجهة البيزنطيين وأقاموا مناطق دفاعية سميت بـــ . 

 )د( الشواتي  )جـ( الصوائف  )ب( العواصم  )أ( المناطق 

12 
 لم تتحمل الخالفة العباسية في عصرها الثاني مهمة نشر اإلسالم وذلك بسبب. 

)أ( ضعفها ووجود الدول على  

 اطراف الدولة اإلسالمية 

)ب( نقض النوبيين العهد مع  

 المسلمين 

  باإلصالحات )د(االهتمام  )جـ(استشهاد القادة األقوياء 

 الداخلية 

13 
 عندما اجتاح المغول المناطق الشرقية من العالم اإلسالمي لم تستطع الخالفة العباسية من الصمود فسقطت بغداد على يد. 

 )د(سيف الدين قطز  )جـ(هوالكو خان   بيبرس  )ب(الظاهر خان   )أ(جنكيز

14 
   سقوط الدولة العباسية كان بسبب 

)أ(اعتماد خلفاءها على النظام  

 العسكري 

)ب(عدم قدرتها على إدارة  

 شؤون الدولة 

)جـ(اعتمادها على العناصر  

 غير العربية  

)د(عدم اهتمامها ببناء  

 الجيش 

15 
 تفوقت القوات اإلسالمية وانتصرت على البيزنطيين في عهد الخليفة . 

 )د(العباس  )جـ(الرشيد  )ب(المهدي  )أ(المنصور 

16 
 انتهى الحكم العباسي بسقوط مدينة . 

 )د(كابل  )جـ(خرسان  )ب(بغداد  )أ(حلب 

17 
 اقدم العباسيون على فتح مدينة عمورية وذلك بسبب . 

)أ(البيزنطيين الذين أغاروا  

 على مدينة زبطرة  

)ب(توسع الدولة العباسية  

 ناحية الشرق 

)جـ(تنظيم حمالت الصوائف  

 والشواتي  

)د(المحافظة على فتوحات 

 المسلمين  

18 
 تسلط القادة العسكريين على الخالفة العباسية أدى إلى   . 

 )د(الحد من سلطة الخلفاء )جـ(ضعف الدولة األموية  )ب(سقوط مدينة بغداد  )أ(تفوق القوات اإلسالمية  

19 
 انفصال الكثير من األقاليم عن الدولة العباسية ساعد على  . 

)ب(قيام عدد من الدويالت   )أ(تنظيم الدولة العباسية  

 المستقلة 

 )د(االستيالء على العراق  )جـ(القضاء على الفتن   

 5من  2



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 بلغت الخالفة العباسية أوج قوتها في عهد الخليفة هارون الرشيد وكان نتيجة لذلك . 

)أ(  عم األمن واالستقرار في  

 ربوع أراضيها 

)ب(العناية بطرق الحج بين  

 مكة والعراق 

)جـ( تنظيم البريد وتكثيف  

 خدماته 

)د(بناء دور للمرضى  

 وترتيب أعطيات للمحتاجين   

21 

 نشر اإلسالم في العصر العباسي األول وذلك بسبب  

)أ(تحمل الخلفاء أنفسهم  

 المهمة  

 إعالن بدأ الثورة   )جـ(االستيالء على العراق  )ب( إرسال الدعاة إلى خرسان   

22 
 والمعارضين له عمل على تثبيت الحكم حيث قضى على األمويين 

 )د(هارون الرشيد   )جـ( محمد المهدي  )ب(أبو جعفر  )أ( أبو العباس  

23 
 أصبحت بغداد مركزا ً للعلم واألدب وتعددت أحياؤها وتنافس الناس في بناء القصور والمساكن وذلك في عهد الخليفة . 

 )د(أبو العباس  )جـ(أبو جعفر المنصور   )ب(هارون الرشيد  )أ( محمد المهدي 

24 

 فتحت جهات عديدة على أيدي المسلمين في عهد الدولة العباسية من أهمها . 

)ب(الهند , آسيا الصغرى ,   )أ(الهند , األندلس , أفريقيا 

 السودان  

)جـ(الهند , بغداد , آسيا  

 الصغرى  

 )د(الهند , خراسان , الكوفة  

25 
 أبو جعفر المنصور يعد المؤسس الحقيقي للدولة العباسية لما اتصف به من صفات . 

 )د(االبتكار واالقتصاد  )جـ(الحزم وقوة اإلرادة   )ب(الحنكة والسيطرة  )أ(ضعف التصرف  

26 
 الثغور اإلسالمية وأقاموا الحدود ومناطق دفاعية سميت بالعواصم وذلك من أجل .  حصن  العباسيون

 )د(وقف تقدم الصفويين   )جـ(سرعة االنضمام للبلدان   )ب(الجهاد في سبيل للا   )أ(مواجهة البيزنطيين  

27 

 بدأت المرحلة السرية من خرسان بتنظيم دقيق وسرية تامة وتخفوا على هيئة تجار وشملت المرحلة السرية   

 )د( االستيالء على العراق  )جـ( السيطرة على خرسان  )ب(إعالن أبي مسلم الثورة  )أ(إرسال الدعاة  

28 
 اتسم بـ هـ وقد 232هـ وينتهي عام 132العصر العباسي األول يبدأ من عام 

 )د( الصراع والفتن   )جـ( السلطة والنفوذ  )ب( القوة واالزدهار  )أ(الضعف واالنحسار 

29 
 هـ وقد اتسم هذا العصر  656هـ إلى عام 232العصر العباسي الثاني يبدأ من عام 

 )أ(القوة واالزدهار 

 

 )د( النهضة والتقدم  )جـ( الثورة والصراع  )ب( الضعف واالنحسار  

 

 5من  3



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 يعد المؤسس الحقيقي للدولة العباسية   

 )د(ابو جعفر المنصور   )جـ( المستعصم باهلل   )ب(هارون الرشيد  )أ(ابو العباس 

31 
 يعتبر أول خلفاء الدولة العباسية  

 )د( محمد المهدي   )جـ( هارون الرشيد  )ب( المستعصم باهلل   )أ(ابو العباس 

32 
 اهتم بالعلم والعلماء ووسع بيت الحكمة   

 )أ( المستعصم باهلل 

 

 )د( عبد للا بن محمد  )جـ( محمد المهدي  )ب( هارون الرشيد  

33 
 استطاع تنظيم البريد وتكثيف خدماته حرصاً على زيادة الروابط بين واليات الدولة  

 )د(عمر بن عبدالعزيز   )جـ( هارون الرشيد  )ب(محمد المهدي )أ(ابو العباس 

34 
 سقطت الدولة العباسية في بغداد بعد مقتل آخر خليفة الدولة العباسية 

 )د(مروان بن محمد   )جـ( هارون الرشيد  )ب( أبو العباس  )أ(المستعصم باهلل 

35 
 وصلت قبائل المغول التركية إلى حدود البالد اإلسالمية بقيادة ملكهم . 

 )د( سيف الدين قطز  )جـ(الظاهر بيبرس  )ب( جنكيز خان   )أ( هوالكو خان  

36 
 األسباب التي أدت إلى قيام الحروب والحمالت الصليبية كثيرة منها . 

 )د( سقوط الدولة العبيدية  )جـ( توقف نمو الحضارة   المذهبية الدينية )ب( الخالفات  )أ( ضعف الخالفة العباسية 

37 
 هـ بقيادة . 539رفع المسلمين رآية الجهاد ضد الصليبيين فاستعادوا منطقة الرها سنة 

 )د(عماد الدين زنكي  )جـ(نور الدين محمود )ب(صالح الين األيوبي  )أ(أسد الدين شيركوه 

38 
 خلفت الحمالت الصليبية نتائج كثيرة من أهمها . 

)أ(توقف نمو الحضارة  

 اإلسالمية

)ب(هزيمة البيزنطيين في  

 معركة مالذكرد 

)جـ(رغبة الملوك األوربيين  

 في تكوين إمارات 

 )د(سوء األحوال االقتصادية  

39  
 تنوعت نتائج معركة عين جالوت و من أبرزها . 

)جـ(دخول عدد كبير في   )ب(تدمير بغداد وعاصمتها  )أ(سقوط الخالفة العباسية  

 اإلسالم

)د(إتالف مراكز الحضارة  

 اإلسالمية 

40 
 جمع القبائل المغولية تحت قيادته وأسس دولة قوية اجتاح بها بالد المسلمين قتالً وتدميراً. 

 )د(ريتشارد األول   )جـ(سيف الدين قطز  )ب(هوالكو خان   )أ(جنكيز خان  

41 
 الصليبية بهذا االسم بسبب  لحمالت تسمية ا

)أ(العالقة القوية بين  

 الصليبيين  

 

تابعون لكنيسة  )ب(ألنهم 

 كاثوليكية  

)د(معاملة صالح الدين   )جـ(زحف القوات الصليبية  

 للصليبيين  

 5من  4



 
 

 

 : أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة )خطأ ( أمام اإلجابة الخاطئة  ضعي عالمة )صح (: 2س

 

 . انقسم تاريخ الدولة العباسية إلى عصرين عصر القوة واالزدهار وعصر الضعف واالنحسار  -1

 . تطورت مدينة بغداد في عهد أبو العباس حيث أصبحت مركزاً للعلم واألدب ومقصداً للتجار -2

 بيت الحكمة هي عبارة عن مكتبة ضمت أهم المؤلفات في شتى العلوم .                               -3

 قضى هارون الرشيد على الفتن من أبرزها حركة الخوارج وفتنة البرامكة .                           -4

 . تميز العصر العباسي الثاني بأن الدويالت المنفصلة عن الدولة العباسية تولة مهمة نشر اإلسالم  -5

 عانت الدولة العباسية من انفصال عدد من األقاليم عنها .                                                   -6

                                                من أسباب نهاية الحكم العباسي نقل مركز الخالفة إلى بغداد. -7

 تسلط القادة العسكريين أدى إلى الحد من نفوذ الخلفاء العباسيين .                                      -8

 ع الهجري                   اجتاح المغول المناطق الشرقية من العالم اإلسالمي  خالل القرن الساب -9

 هـ                                                        656سقطت الدولة العباسية على يد هوالكو سنة -10

 كان آخر خلفاء الدولة العباسية هو الواثق باهلل .                                                            -11

 هـ                                            132ة سنة تمكن العباسيون من القضاء على الدولة األموي-12

 وصل العباسيون إلى الخالفة بمساعدة األتراك .                                                             -13

          قام أبو مسلم الخرساني بالدعوة للدولة العباسية في خرسان .                                    -14

 بنى الخليفة المهدى مدينة بغداد وسماها دار السالم .                                                       -15

 انتصر الخليفة هارون الرشيد على البيزنطيين وأجبرهم على دفع الجزية .                             -16

                 

         

                   

42 
 حققت الحملة الصليبية األولى نجاحاً وذلك بسبب . 

 )د(القتل والغزو  )جـ(الدمار والخرآب   )ب(العلوم والمعارف  )أ(الفرقة والضعف 

43 
 حدوث معركة حطين كان بسبب .

)أ(ظهور الدولة العسكرية في  

 العالم اإلسالمي 

)ب(اتباع نصارى أوربا  

 أسلوب التنصير 

المسلمين في  )جـ(انشغال 

 الحروب 

 )د(لنقض أرناط المواثيق 

44 

 عمل صالح الدين على توحيد جبهة مصر مع بالد الشام وذلك من أجل . 

)أ(عودة المسلمين إلى التمسك  

 بالدين  

)ب( مواجهة الصليبيين  

 وإخراجهم من بالد المسلمين 

)جـ(تنشيط حركة التجارة بين  

 الشرق والغرب 

)د(انهيار النظام اإلقطاعي  

 وتدعيم سلطة الملوك  

45 
 زوال الخطر المغولي على العالم اإلسالمي وذلك  بسبب .

)أ(تدمير مراكز الحضارة  

 اإلسالمية

)ب(لظهور المدن والقرى  

 والحصون 

)جـ(هزيمة المغول في عين  

 جالوت 

)د(ظهور الدول العسكرية  

 في العالم اإلسالمي 

46 
 أسس الفرقة ) االنكشارية ( العسكرية واعتنى باألعمال الحضارية .

 )د(أورخان بن عثمان  )جـ(مراد األول  )ب(بايزيد األول  )أ(محمد الثاني 

 5من  5



 

 

 

 



 
 

 اختاري اإلجابة الصحٌحة: 1س

   

 

  

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

اإلدارة العامة للتربٌة 
 حافظة جدةموالتعلٌم ب

  مدرسة البٌان النموذجٌة

  الثالثة الفترة  –الفصل الدراسً األول 

 هـ 1443  الدراسً لعام

 

 الدراسات االجتماعٌة  المادة

 الثالثة  الوحدة

 متوسط         المرحلة

 ثانً الصف

 رباب هوساوي المعلمة                              الدراسات االجتماعٌةبنك األسئلة لمادة 

1 
 غالف غازي ٌحٌط بالكرة األرضٌة لٌس له لون والطعم والرائحة ٌطلق علٌه بـ :

 المائً )د(  الحٌوي )جـ( الصخري )ب(  الجوي  )أ(

2 
 ٌتكون الغالف الجوي من العدٌد من الغازات كغاز النٌتروجٌن ونسبته :

 %57)د(  %55)جـ(  %56)ب(  %55)أ( 

3 

 فائدة الغالف الجوي الذي خلقه هللا تعالى :

تساعد على تعامد أشعة )أ(

 الشمس

  

انخفاض درجة الحرارة  )ب(

 عند االرتفاع 

حدوث دورة الماء )جـ( 

 بإعادته إلى األرض

تدرج الغطاء النباتً  )د(

 عند ارتفاع درجة الحرارة 

4 
 الطبقة التً تعلو سطح األرض وتعٌش الكائنات الحٌة فٌها وهً منطقة وجود السحب واألمطار والعواطف :

 الثٌرموسفٌر  )د( المٌزوسفٌر  )جـ( الستراتوسفٌر )ب( التروبوسفٌر )أ(

5 
 .أنها بسبب وذلك المناخ عناصر أهم الحرارة درجة تعد

 ٌومٌا   الشمس تتحرك(د)   الهواء جزٌئات تمدد(جـ)   العناصر بقٌة فً تؤثر( ب)   األرض سطح عن االرتفاع(أ)

6 
 . التالً الجهاز باستخدام الجوي الضغط مقدار  معرفة ٌمكن

   السٌكرومتر(د) الرٌاح دوارة( جـ) الرٌاح سرعة( ب) الباروجراف( أ)

5  
 . جهاز سرعتها س لقٌا ٌستخدم لذلك واتجاهها سرعتها فً الرٌاح تختلف

 األنٌمومتر(د) العادي البارومتر(جـ) الباروجراف(ب) المعدنً البارومتر(أ)

7 
 . الرطوبة لقٌاس المستخدم الجهاز

 الهٌجرومتر( د) المعدنً البارومتر( جـ) العادي البارومتر( ب) الباروجراف( أ)

9 
 المناخ فً المؤثرة العوامل

 الصقٌع)د( الرٌاح(جـ) السحاب( ب) الندى(أ)

11 

 القشرة األرضٌة الصلبة التً تكون القارات وقٌعان البحار والمحٌطات تسمى بـ :

 المائً )د(  الحٌوي )جـ(  الصخري )ب(  الجوي )أ( 

 
 

 

 2من  1



 
 

          

 

 ضعً عالمة )صح ( أمام اإلجابة الصحٌحة وعالمة )خطأ ( أمام اإلجابة الخاطئة : 2س

 

 ٔىقطم انغالف انجُْ  إنّ خمص طبقاث حسداد ضمكا ً كهما قربج مه  ضطخ األرض .  -1
 

 ث انضارة بإرن هللا . عاَكُكب األرض مه اإلشعا األخرِطبقت انثٕرمُضفٕر حذمٓ انطبقاث  -2
 

 انطقص َانمىار عهّ ضطخ األرض .  نمراقبتحطخعمم األقمار انصىاعٕت  -3
 

 انطقص عبارة عه مخُضظ داالث انجُ فٓ مكان مذذد نمذة طُٔهت .  -4
 

 انضغظ انجُْ ٌُ ثقم انٍُاء عهّ األرض انممخذ فٓ ضطذٍا إنّ وٍأت انغالف انغازْ .  -5
 

 ّ مىاطق انضغظ انمىخفط . انرٔاح حٕاراث ٌُائٕت حىخقم مه مىاطق انضغظ انمرحفع إن -6
 

 حذركٍا . حخىُع انرٔاح عهّ ضطخ األرض دطب أماكه  -7
 

 كم .  119اإلعصار عبارة عه عاصفت ٌُائٕت شذٔذة دهسَوٕت  انشكم قذ حسٔذ ضرعخٍا عهّ  -8
 

 اإلقهٕم انذُْٕ ٌُ دٕس مكاوٓ مه ضطخ األرض فًٕ أوُاع مذذدة مه انكائىاث انذٕت .  -9

 قاروٓ بٕه انىُاة انذاخهٕت َانىُاي انخارجٕت : -1: 3ش

 انىُاي انخارجٕت  انىُاي انذاخهٕت 

   

 

 انصخُر انىارٔت َانصخُر انمخذُنت -2

 انصخُر انمخذُنت  انصخُر انىارٔت 

  

 

 : عذدْ آثار انسالزل :4ش

 

  

 

11 
 . األرض سطح على الحٌوانات وتوزٌع الطبٌعً النبات نمو فً المشتركة العوامل

 والتضارٌس النبات(د)   والتربة المناخ(جـ) الطبٌعً والنبات التربة(ب) والتضارٌس المناخ( أ)

12 
 . مثل محمٌات بإنشاء االنقراض من والحٌوانٌة النباتٌة الحٌاة حماٌة على وطنً حكومة حرصت

 حوف( د) سقطري( جـ) عتمة( ب)  الوعول( أ)

 2من  2


